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فرش قرمز سعودیها برای
دموکراتهای کنگره نشین
تحلیل روز

آرون شیفر

مترجم :وصال روحانی

اعزام هیأت ترکیهای به روسیه

در پی تشدید تنشها درادلب سوریه ،یک هیأت ترکیهای برای
بررســی اوضاع ادلب به روســیه ســفر کرد تا بــا مقامات روس
همسایگان بحث و تبادل نظر کند.
بهگزارش مهر ،در روزهای گذشــته ،مولود چاووش اوغلو ،وزیر خارجه ترکیه از
برنامه دولت آنکارا برای اعزام یک هیأت ترکیهای به روسیه درآینده نزدیک خبر
توگوی تلفنی با
داده بود و رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه نیز هفته گذشته در گف 
یکدیگر اوضاع ادلب را مورد بحث و بررسی قرار داده بودند.
این در حالی است که روزنامه روسی «پراودا» در گزارشی فاش کرد ،در صورتی
کــه ترکیه جنــگ جدیدی را علیه ســوریه آغاز کند ،مســکو گردشــگری در ترکیه را
ممنوع اعالم میکند .اخیراً هم سفیر روسیه در ترکیه تهدید شده بود و به همین
خاطر آنکارا دیروز تدابیر امنیتی در اطراف سفارت مسکو را تشدید کرد.
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دورنـــما

اسپکتیتور (بریتانیا):

نیوزویک (امریکا):

ســال  1970اولیــن ســالی بود کــه روزی
بهنام زمین انتخاب شد 50 .سال پساز
آن ،حال زمین بدتر از هر زمانی است.
اما اگر بیشتر مراقب سیاره خود باشیم،
میتوانیمباوجودافزایشجمعیتیکه
گریبانگیر جهان شده است هم زمین را
سبز نگه داریم.

نشنالریویو(امریکا):

نگاهی به چندین نظرسنجی و انتخاباتی
که در اروپا از ایرلند گرفته تا آلمان ،اسپانیا
و فرانسه برگزار شد ،نشان میدهد احزاب
میانه از مرکز توجه مردم خارج شــدهاند.
علــت آن نیــز ایــن اســت کــه بــا وجــود
تغییرات در جوامع ،احزاب نتوانســتهاند
خود را تغییر بدهند.

برای کاتولیکهای محافظهکار ،وجهه
پاپ فرانســیس نسبت به یکی دو سال
اول پاپــی او ،تغییــر کردهاســت .آنهــا
کــه در آن زمــان او را ابــر قهرمــان خود
میدانستند ،اکنون با نظراتی که درباره
ســقط جنیــن و گناهــان جنســی بیــان
میکند ،به دیده تردید به او مینگرند.

پنجاه و ششمین کنفرانس امنیتی مونیخ با سخنان تند ضد امریکایی به پایان رسید

امریکا گوشه رینگ مونیخ
زهره صفاری
خبرنگار

پنجا هوششمین کنفرانس امنیتی مونیخ
بــا محــور «جهان منهــای غــرب» دیروز
در حالــی بــهکار خــود پایــان داد کــه جــو
ضــد امریکایــی حاکــم بــر این نشســت،
نمایندگان کاخ ســفید را مجبور به پیش
گرفتــن سیاســتی محافظــه کارانــه برای
دفاع از هویت خود کرد.
نشســت ســه روزه مونیخ کــه از آن با
عنــوان بــه «داوس» سیاســی و امنیتــی
نیز یاد میشــود ،امسال به نوعی صحنه
رجزخوانــی رهبران و متفکران سیاســی
جهان با امریکا بود .از «امانوئل مکرون»
کــه در ســالهای اخیــر شــعار اروپــای
قدرتمنــد را ســر داده بــود تــا نمایندگان
چین و متفکران سیاسی بر امریکا تاختند
اما براساس گزارش «دویچه وله» دست
آخــر آنچــه مســلم بــود هنــوز چارچوب
دقیقــی بــرای تحقــق آرمــان اروپایــی و
آرمان آسیایی مطرح نشد.
ســخنرانی «مکــرون» کانــون اصلــی
توجه رســانهها بــود .او که پیــش از این در
لفافــه برگزیــت را فرصتــی بــرای قدرت
گرفتنکشورشدانستهبود،دربرابربیش
از  500دیپلمات خارجی و سیاستمداران

ارشد کشورهای جهان گفت« :ما همیشه
نمیتوانیمدنبالهرویامریکاباشیمبلکه
باید به روش اروپایی هم فکر کنیم .آنچه
روابط فعلی ما با امریکا را از دوران جنگ
سردمتمایزمیکند،انرژیهستهایاست.
اگــر بخواهیــم حاکمیــت اروپایی داشــته
باشیم ،اگر بخواهیم از هویت اروپاییمان
دفاع کنیم باید بــر این موضوع نیز تأکید
ویــژه کنیــم .در حال حاضر ما تنها کشــور
هستهای اروپا هستیم و برای گسترش آن
امیــدوار به همــکاری ناتو و اروپا هســتیم.
در ایــن راه نگاه ویــژهای نیز به همکاری با
آلمــان داریــم ».وی با تأکید بــر اینکه ناتو
یک ستون دفاعی جهان است ،ادامه داد:
«اروپابایدقدرتدفاعیاشراباالببرداما
اینبهمعنایمقابلهباناتونیستو اروپاو
ناتودوقطبدفاعیهستند».
ëëنقد مکرون و حمایت آلمان
اما «یــان برمــر» ،رئیس اندیشــکده
اوراســیا ،بــا وجــود صحــه گذاشــتن بــر
ناتوانــی امریــکا در درک امنیت جهان،
اهــداف پرطمطــراق مکــرون را بیشــتر
شــعاری خواند و گفــت« :جهان منهای
غــرب یعنــی عــدم اطمینــان از نقــش
غرب در جهان .امریکا نمیداند امنیت
جهانــی چطور تعبیر میشــود امــا اروپا
نیز تفســیر درســتی از این عبارت ندارد
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عربستان برای ترمیم روابط خدشهدار شدهاش با بخشی از جناح حاکم
بر امریکا دســت به دامان نهادها و افرادی شــده است که میتوانند پلهای
ارتباطی تازهای را برایش در کنگره امریکا ایجاد کنند.
در همین راســتا سفارت عربستان در واشنگتن با شرکت مشاورهای موسوم
بــه «ویلیامز گروپ» به تفاهم رســیده تــا بازوی اجرایی و یک وســیله ارتباطی
قوی برایش در کنگره امریکا و سایر مجاری قدرت در امریکا باشد .وظیفه این
شــرکت این اســت که تأمین البیهای الزم ســعودیها را به ســطحی از روابط
بــا امریــکا رجعــت بدهند کــه در قضایای اخیر مخدوش شــده بود .بخشــی از
هیأت حاکمه امریکا -و لزوماً نه شخص دونالد ترامپ -از عملکرد سعودیها
در بمباران وحشــیانه خاک یمن طی ســه ســال اخیر و قتل جمالخاشــقجی
روزنامهنــگار حقیقتطلب عربســتانی ناراحتاند و حاال با اعضای شــاخص
گروه ویلیامز شــامل مایکل ویلیامز ،جنیفر اســتوارت ،ادی برینسجانســون و
گریگوری میکز اســت تا با تعاملهای الزم با طرفهای حاضر در کاخ ســفید،
امریکا را به پذیرش مجدد سیاســتهای خارجی عربســتان سوق بدهند .این
تنها گروه و شرکت نیست که عربستان برای ترمیم روابط مخدوش شدهاش با
امریکا به آن روی آورده و با شــرکتها و افراد متعدد دیگری هم ارتباط برقرار
شــده و اکثر این افراد و وابستهها سیاســتمداران خوب دموکرات هستند که اگر
چــه بــا جمهوریخواهان حاکم بر امریکا نزدیک و دوســت نیســتند اما خطوط
ارتباطی فراوانی در کاخ ســفید دارند و میتوانند ســران سعودی را به خواسته
خود برســانند .ســارا لیاویتسون یک پژوهشگر مســتقر در انستیتوی تحقیقاتی
کوینســی در شــهر نیویورک میگوید« :ســعودیها حق دارند که به این مبادی
ارتباطی روی بیاورند و به چنین چیزهایی امید ببندند اما کارشــان خرابتر از
حد تصور است .این البته عادت امریکا است که در اینگونه موارد تسلیم طرف
مقابل نشود و با افراد و کشورهای دور شده از خود بسرعت صلح مجدد نکند».
مســأله دیگــری کــه کار ســعودیها را در سلســلهاقدامات ترمیمیشــان
ســخت کــرده ،این اســت کــه درون حــزب دموکرات نیــز مخالفتهــای اکید
و شــدیدی در قبــال جهتگیریهــای ضــد ســعودیها وجــود دارد و مخالف
جمهوریخواهان ارشــدی مثل ترامپ و پمپئو هستند که هرگز قتل خاشقجی
را محکوم نکردهاند .دموکراتها از منتقدان درجه اول اینگونه سیاســتهای
ضــد مردمی بودهاند .هرچند هم شــاید زمان یــادآوری برخی حقایق تلخ به
دموکراتها و هواداران آنها رســیده باشــد زیرا ابتدا باراک اوباما دموکرات بود
که یک قرارداد بزرگ انتقال سالحهای پیشرفته به ریاض را امضا کرد و سپس
ترامپ به «رقص با شمشیر» در کنار سران سعودی در ریاض پرداخت .بواقع
سیاســتمداران ســعودی از فضای پــر تضاد حاکم بر سیاســت امریکا بهترین
وسیله را برای ترمیم روابط مخدودش خود با امریکا ساختهاند.
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چــرا کــه هیــچ تمهیــد و جایگزینــی در
زمان تحقــق این هدف تعریــف نکرده
اســت .مکرون بیشــتر یک بازی سیاسی
راه انداخته و هرگز رابطهاش با آلمان را
آغــاز نخواهد کرد .نمیتوان پایان غرب
را اعــام کرد اما غــرب به ضعیفترین
شــرایط خود در تاریخش رســیده است.
روســیه و چیــن نیــز چنــدان قدرتمنــد
نیستند اما آنها میدانند چه میکنند».
«کرمــپ کارن باوئــر» ،وزیــر دفــاع
آلمــان با حمایــت از طرح فرانســه برای
همکاری مشترک گفت« :ما تجهیزات و
منافع مشترک داریم و امیدواریم از نظر

سیاسی نیز به توافق برسیم .ما بهدنبال
افزایش امنیت آلمان و اروپا هستیم».
ëëمحافظه کاری امریکا
«مایکپمپئو»،وزیرخارجهامریکاکه
در میان هجمه «جهــان منهای غرب»،
بــا وعــده پرداخت یــک میلیــارد دالر در
حــوزه انــرژی بــه اروپــا بهدنبــال حفــظ
موقعیت خــود بود با تأکید بر پیشــتازی
امریکا در جهان گفت« :هر گونه تالشــی
بــرای جدایی اروپا و امریکای شــمالی نه
تنهــا اتحاد ترانــس آتالنتیک را ضعیف
میکند که خطــر چند پاره شــدن اروپا را
بیشتر خواهد کرد .من اعتقادی به اروپای

انتقامجویی عربستان در یمن
گــروهجهــان /روز شــنبه به وقــت محلی و
تنهــا چند ســاعت پــس از آنکــه یک جت
جنگنــده متعلــق به عربســتان ســعودی
توسط یک موشک زمین به هوای پیشرفته
متعلق به نیروهای مردمی انصاراهلل یمن
در اســتان الجوف یمن ســاقط شد ،ائتالف

متجاوز ســعودی در حمالت هوایی تالفی
جویانــه به اســتان الجوف دســت کم جان
 31غیرنظامی یمنی را گرفــت .به گزارش
الجزیره ،در این حمله همچنین بیش از12
نفرزخمیشدند.لیزگراند،هماهنگکننده
امــور انســانی ســازمان ملــل در یمــن این

مســتقل نــدارم و باورم بــر اتحــاد اروپا و
امریــکا اســت .خوشــحالم کــه میتوانم
اعالم کنــم ،درباره مــرگ پیمان ترانس
آتالنتیک اغراق شدهاست .غرب برنده
است و ما با هم پیروز خواهیم بود».
پمپئــو ســعی داشــت همچنــان از
موضــع قــدرت صحبــت کنــد امــا «تری
اســکولز» ،تحلیلگــر دویچــه وله رفتــار او
را کامــاً محافظــه کارانــه توصیــف کرد:
«جالب است که او (پمپئو) بهدنبال راهی
بــرای برگردانــدن روابط با حــوزه ترانس
آتالنتیــک اســت .موضوعــی کــه خــود
امریکاییهاسعیدرتغییرآنداشتند».

ëëپیشنهاد چین برای امریکا
بدون شــک چین در سالهای اخیر
به تهدید غیرقابــل انکاری برای امریکا
بدل شــده اســت و به همیــن دلیل هم
«مارک اســپر» وزیر دفاع امریکا نسبت
بــه گســترش قــدرت چیــن در حــوزه
تکنولــوژی و نظامی هشــدار داد و آن را
خطرآفرین دانست.
موضوعــی کــه «وانــگ یــی» ،وزیــر
خارجه چین به آن چنین واکنش نشان
داد« :امریکا دروغ میگوید .اگر غرب در
حالی که همه در عقب ماندگی دســت
و پــا میزننــد ،از پیشــرفت و موفقیــت
لذت میبرد ،چند جانبهگرایی تعریفی
نخواهد داشــت .چیــن با  5هزار ســال
تمدن ،زندگی مدرنی را تجربه میکند
که با کار ســخت و هوشمندی مردمش
ت آورده است .ما از الگوی غرب
بهدس 
تبعیت نمیکنیم .آنچه ما میخواهیم
پیشرفت صلح آمیز در کشور خودمان
و روابــط دو جانبــه ســودمند بــا جهان
اســت .مهمتریــن مســئولیت چیــن و
امریکا این اســت که بهعنوان دو کشــور
بزرگ بــا سیســتم اجتماعــی متفاوت
پای میز مذاکره بنشینند و درباره صلح
صحبــت کننــد .امیــدوارم امریــکا نیــز
بهدنبال این باشد».

«معامله قرن» روی میز اتحادیه اروپا

حملهرایکتراژدیغیرقابلتوجیهخواند.
نیروهای مردمی انصاراهلل یمن هم اعالم
کــرد ،در میــان کشــته و زخمــی هــا زنــان و
کودکان دیده می شــوند .چند ساعت قبل
از ایــن حمــات هوایــی ،یــک فرونــد جت
جنگنده تورنادو متعلق به ارتش عربستان

در اســتان الجوف هدف موشــک پیشرفته
زمین به هــوای نیروهای مردمی انصاراهلل
یمن قرار گرفته و ســاقط شده بود .به گفته
مروانبشاره،تحلیلگرارشدمسائلسیاسی
توانحوثیهامیتواندتغییردهندهمعادله
جنگدریمنباشد.

گروه جهان  /وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز
دوشــنبه  17فوریه در بروکسل نشستی برگزار میکنند تا درباره
اخبـــار
طرح دونالد ترامپ برای بحران خاورمیانه موسوم به معامله
توگو کنند و برای رویارویی با این طرح به اتفاق نظر و تصمیمی
قرن بحث و گف 
واحدبرسند.
بهگزارش اســپوتنیک ،نشســت امروز وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکســل
دربــاره معاملــه قرن در حالی اســت که ماه گذشــته میالدی بــه محض رونمایی
ترامــپ از معامله قــرن مقامات برخی از کشــورهای اروپایی با شــدیدترین لحن
ایــن طــرح به اصطالح صلح را محکــوم و اعالم کردند ،این طرح هیچ ســازگاری
بــا بســیاری از پارامترهای بینالمللی ندارد .پیــش از رونمایی از معامله قرن هم
ســفرای رژیم صهیونیســتی در کشــورهای اروپایی از هفتهها قبل برای قانع کردن
مقامات اروپایی درباره معامله قرن تالش کرده بودند اما این تالشها ناکام ماند
بورل ،مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا حدود دو هفته قبل اعالم کرد:
و جوزپ ِ
«با توجه به قوانین بینالمللی و قطعنامههای شورای امنیت سازمانملل متحد،
اتحادیه اروپا نمیتواند قلمرویی که [در معامله قرن] برای اسرائیل تعریف شده
را بهرسمیت بشناسد ».بورل روز جمعه در مصاحبه با یک رسانه آلمانی گفته بود،
اتحادیــه اروپا باید برای مقابله با معاملــه قرن خودش ابتکار عمل به خرج دهد
و طــرح صلح اختصاصی بــرای خاورمیانه ارائه دهد .او البتــه اذعان کرد که برای
چنین ابتکار عملی اتحاد کافــی در میان مقامات اروپایی وجود ندارد و همچنین
این چالش جدی وجود دارد که اسرائیلیها و فلسطینیها اتحادیه اروپا را بهعنوان
میانجیقبولنکنند.

تمرین جنگ با امریکا در ونزوئال

گــروه جهــان /در بحبوحــه
تشــدید تنشهــا بیــن امریــکا و
ونزوئالودرشرایطیکهواشنگتن
در حمایت از خوان گوایدو ،رهبر
مخالفــان اعــام کــرده در حال
بررسی تحریمهای جدید علیه
دولت کاراکاس اســت ،روز شنبه
در پایتخــت ونزوئــا و برخــی
شهرهای مرزی این کشور مانورهای نظامی زمینی و دریایی برگزار شد .وجه تمایز
این مانور نظامی سراسری با مانورهای قبلی این بود که غیرنظامیان داوطلب که
آموزشهــای نظامی محدود دریافت کــرده و به عضویت افتخاری ارتش ونزوئال
درآمدهاند در کنار نیروهای مسلح ارتش در مانور شرکت داشتند.
بهگــزارش تایــم ،مانورهــای نظامی سراســری روز شــنبه در ونزوئــا با حضور
غیرنظامیان داوطلب آموزش دیده و قرمزپوش ،نخستین واکنش عملی دولت
کاراکاس به تهدیدهای فزاینده دولت واشــنگتن است که در آخرین روزهای سال
گذشته میالدی اعالم کرده بود ،همچنان به گزینه نظامی علیه ونزوئال فکر میکند
و این گزینه از روی میز برداشــته نشــده اســت .البته در حال حاضر هیچ نشانهای
از مداخلــه نظامــی آنی امریــکا در ونزوئال وجود ندارد و واشــنگتن فعالً بر اعمال
فشارهای دیپلماتیک و سیاسی و استفاده از ابزار تحریم متمرکز شده است.
ونزوئال که در ماههای اخیر از ســوی امریکا و برخی کشــورهای اروپایی بشــدت
تحت فشــار اســت ،چنــد روز قبل از صــدور فراخــوان برگزاری مانورهــای نظامی
سراســری ،غیرنظامیان داوطلب آموزش نظامی دیده را بهطور رســمی به ارتش
ملحق کرد .شــمار این غیرنظامیان که آموزشهای نظامی محــدود دیدهاند ،به
حدود  4میلیون نفر میرسد.
ایــن رزمایش تنهــا دو روز پس از بازگشــت خوان گوایدو ،رهبر مخالفــان از تور
امریکایی ،اروپاییاش برگزار شــد .خوان گوایدو که در این تور از ســوی غرب تحت
حمایتهــای آشــکار قــرار گرفت ،به محض بازگشــت به لفاظیهــای خود علیه
نیکالس مادورو ،با شدتی بیش از قبل ادامه داد .این لفاظیها دولت کاراکاس را
برآشفته کرد ه است .طوری که دولت ونزوئال که تاکنون اهمیتی به آزاد بودن گوایدو
نمیداد ،اعالم کرده ،ممکن است او را دستگیر کند.

